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Doelstellingen



Gebiedsdekkende databank voor 
Vlaanderen !  

Ambitie : Gefaseerde uitrol  : 
2017 : alle rioolbeheerders en Aquafin, aantal steden en 
gemeenten
2018 -... : de overblijvende gemeenten 
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https://youtu.be/rU2EWBOqCOs
https://youtu.be/rU2EWBOqCOs
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Ondertekening stand van zaken   

Datum 28/9/2017

Ecologisch toezicht 



Opladen gegevens 
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Datum 28/9/2017



Doelstellingen: ondersteuning

Website
www.vmm.be/awis

Duiding, filmpjes, documenten

http://rioolinventaris.vmm.be
Handleiding

Assistentie
awis@vmm.be HelpdeskGIS : 053 726 543
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http://www.vmm.be/awis
http://rioolinventaris.vmm.be/
mailto:awis@vmm.be


Doelstellingen: Toegang
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Uniek: ACM/IDM
Vlaamse standaard

Recht beschikbaar stellen aan de organisatie
toekenning door VMM: Rioolinventaris (AWIS) gebruiker



Doelstellingen: Toegang
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Uniek: ACM/IDM
Vlaamse standaard

Recht beschikbaar stellen aan de organisatie
toekenning door VMM: Rioolinventaris (AWIS) gebruiker

Recht BINNEN organisatie koppelen aan een gebruiker (= Rijksregisternummer)
toekenning door lokale beheerder ACM/IDM ( = eigen organisatie)

Beschikbare rollen (= profiel)
• Administrator
• Databeheerder
• Raadpleger



Doelstellingen: Toegang
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Standaard voor alle gemeenten:
Recht = Rioolinventaris (AWIS) gebruiker 
Beschikbare rol = Raadpleger

Gegevenspartners voor AWIS 
Voorwaarde: Ondertekening contract om gegevens aan te leveren

Recht = Rioolinventaris (AWIS) gebruiker 
Beschikbare rollen = Raadpleger, Databeheerder en Administrator

Belangrijk !!
Gegevenspartners is niet

(Riool)beheerder
Eigenaar

Saneringsplichtige



Vraagronde
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What’s new



What’s new: AWIS onderdelen
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https://youtu.be/86en-Ybsl9I
https://youtu.be/86en-Ybsl9I


What’s new: AWIS onderdelen

Riool inventaris
Referentie omgeving

Ruimer toegankelijk (niet burgers)
Alle rioolbeheerders, VMM, alle gemeenten, 
hulpdiensten

Statische omgeving
Extra functionaliteiten

Thema’s , GIS-lagen toevoegen, TRACING en 
Vuilvrachtberekening (Release 3)

Oplaad omgeving
Gegevenspartners (beperkte groep)

Deel rioolbeheerders, deel gemeenten, VMM (AELT)
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What’s new: AWIS onderdelen

Riool inventaris
Referentie omgeving

Oplaad omgeving

Dossieropvolging
Aanvraagmodule

Subsidies

Projectopvolging

…

Indicatorenkader

…
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Planning

Ecologisch toezicht 16



What’s new
Referentie omgeving



Referentie omgeving: lagen
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Type eigenaar



Referentie omgeving: thema’s
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Referentie omgeving: opzoeken
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Referentie omgeving: leesrechten
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Referentie omgeving: conflict
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Conflicten = melden van fouten



Referentie omgeving: conflict
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Conflicten = melden van fouten



Vraagronde
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What’s new
Oplaad omgeving



Oplaad omgeving: Doel

Doel:
Opladen en valideren
Data kwaliteit bijhouden
Afstemmen op andere data
Conflicten oplossen

Legende:
1 legende, ingekleurd per oplader

Eigen data (blauw)
Bovengemeentelijke data (Groen  - Aquafin)
Toekomstige data (Roze – VMM)
Andere gegevenspartners (Bruin)

Ecologisch toezicht 26



Data flow



Aanleveringsgebieden

Uniek per
Zuiveringsgebied
Organisatie

Altijd 3 organisaties op 1 locatie:
Gemeentelijk, bovengemeentelijk en VMM-toekomstig

Kan meerdere delen omvatten (multipart)

Features moeten binnen het gebied liggen (aangepaste afstanden RL2)
Buffer 50m: melding
Ophefbaar meer dan 50m

Moeten nog afgesteld worden op detailinfo, nu op schematische info

Tijdelijk beschikbaar als SHP, vanaf RL3 ook als webservice
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ZG Oosterzele: deel TMVW
358_TMVW

ZG Oosterzele: deel AQUAFIN
358_AQUAFIN

ZG Oosterzele: deel VMM
358_VMM

ZG Oosterzele: deel PIDPA
358_PIDPA
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Oplaad omgeving: Flow

Data in eigen formaat

Aanleveringslaag

Centrale laag

Referentielaag

OplaadBestand

Geen kritieke fouten

Per zuiveringsgebied (manueel te bepalen)

Origineel

Referentielaag

Omgeving van de gegevenspartner

Rioolinventaris oplaad omgeving

Rioolinventaris referentie-omgeving

Centraal



Oplaad omgeving: Publiceren
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Aanleverings
laag



Validatieregels



Hoe datakwaliteit verbeteren?

Data opladen in rioolinventaris
Onmiddellijk feedback

Controles op je eigen data
Connectie met data van anderen: bovengemeentelijk, 
gemeentelijk en toekomstige data
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Opladen + feedback
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Fouten

Fouten
Onregelmatigheden die 
verhinderen dat de data 
doorstroomt naar de 
databank
Wel al zichtbaar op kaart

vb. veld ID is niet 
ingevuld



Opladen + feedback
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Problemen
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Problemen
Onregelmatigheden die 
niet wenselijk zijn, maar 
de data niet verhinderen 
door te stromen.

vb. veld diepte is niet 
ingevuld



Opladen + feedback (validatie)

Alle fouten en problemen 
opgelost

Optimale situatie
Rioolinventaris
Eigen databank
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Geen fouten of problemen
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Conflictbeheersing

36

Conflicten
= een manier waarop de databeheerder voor een probleem 
kan aangeven dat voor het oplossen communicatie met een 
andere data partner noodzakelijk is
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https://youtu.be/bbAnmbZHUvY
https://youtu.be/bbAnmbZHUvY


Netwerkvalidatie

AWIS - Overleg AIV 37

Aansluiting netwerk
Binnen eigen data
Tussen netwerken van verschillende data leveranciers

1e fase: buffer 1m; 2de fase: buffer 5m

1 kandidaat
x
5m

Transformatie

Geen kandidaten

5m

Probleem 
+ infiltratieput

Meerdere kandidaten

Ecologisch toezicht 371m

Probleem 
+ infiltratieput



Netwerkvalidatie

AWIS - Overleg AIV 38

Aansluiting netwerk
Tussen netwerken van verschillende data leveranciers

10m

x

Verbindingscode = P_00022

VMMcode = P_00022

Transformatie

VMMcode = P_99999

MET verbindingscode (VMMcode)
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Koppelingen
Huizen, projecten en VHA



Koppelingen

Koppelingen aan externe data om te verrijken

Uitlaten aan de waterlopen van de VHA

Strengen aan Adres: Gemeente en straat 
Huizen en IE
Centraal referentie Adressen Bestand (CRAB)

Strengen en punten aan Projectinformatie
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Oplaad omgeving: Publiceren

Ecologisch toezicht 41

Aanleverings
laag
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1° feedback na opladen

2° berekenen koppelingen



Koppelingen

Zo veel mogelijk automatisch

Toch input nodig van rioolbeheerders
Wanneer automatische koppelingen niet mogelijk is

Bijv. waterloop ligt te ver van de ingetekende uitlaat
Bijv. Huis ligt op te grote afstand of is aan foute streng 
toegekend

Meldingen (fouten en problemen) in de oplaadomgeving
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Koppelingen

Algemene regels:
Alles automatische koppelen

Melding indien 
koppeling niet kan gemaakt worden 
manuele check noodzakelijk is

Manuele aanpassing mogelijk
Eens manueel aangepast, zo lang mogelijk bewaard

Niet altijd ingeven bij iedere upload
Verwittiging indien koppeling toch verdwijnt

Altijd mogelijk om terug automatische koppeling te activeren
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VHA
Uitlaten



Koppeling met VHA

Automatisch voor alle uitlaten
Max. Afstand 100 m

Indien het niet gekoppeld kan worden
Melding van type fout

Manuele koppeling nodig
Indien geen automatische koppeling mogelijk was
Indien foutief gekoppeld (geen melding voor gemaakt)
Steeds reden meegeven
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Projectinfo
Wie kan de juiste info aanleveren?



Projectinformatie in rioolinventaris

Wie levert wat en op welke manier?

Wie?
Gegevenspartner
VMM

Wat?
Subsidie
Eigen beheer

Hoe?
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Projectinformatie: Wat?

Alle projecten
Subsidie
Eigen beheer
Onderhoud

Doel
Actuele info centraliseren
Complete & actuele basis voor evaluatie subsidiedossiers
Opvolging GUP
Rapportering verminderen (ARI)

Minimum startproject
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Projectinformatie: Wie?

➢ Toekomstige = VMM (input uit dossieropvolging)

➢ Opgeleverd aan aannemer = Gegevenspartner
Validaties op aangeleverd detail-info. 
Vergelijken met de VMM-info schematisch

=> problemen worden opgelijst
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Projectinformatie: Wie?

Toekomstige projecten:
Nu: door VMM
Vanaf 2018: Interactie met dossieropvolging

Opgeleverde projecten:
Opgeleverd na 01/01/2018

Door gegevenspartner(s)
Overgangsperiode na oplevering aan de aannemer

VMM vult aan (1° jaar)

Opgeleverd voor 01/01/2018
Door gegevenspartner(s)
Overgangsperiode tot max 01/01/2020
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Projectinformatie: Hoe?

Via SHP-files
Attributen: 

Aanlpr: vmmProjectNummer van het startproject

Stoppr: vmmProjectNummer van het stopproject

Renopr: vmmProjectNummer van het renovatieproject
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Projectinformatie: XML aanleveren

Strengen en punten:
ProjectActie:

Projectactiesoort
VmmProjectNummer:

Het nummer van het project zoals gekend bij VMM
Voor projecten in eigen beheer

Op voorhand registreren, anders ophefbare fout
Veelgestelde vragen op de website 
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https://www.vmm.be/water/projecten/awis/rioolinventaris/veelgestelde-vragen#section-3


Projectinformatie: XML aanleveren
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Koppelen met projectinfo

Startproject moet aangeleverd worden
projectNummer moet gekend zijn binnen VMM

Indien het niet gekoppeld kan worden
Melding van type probleem

1) Automatische koppeling op  basis van schematische data
▪ Gaat niet altijd goed lukken (detail data anders)

2) Manuele koppeling mogelijk
• Ook gebruiken indien foutief gekoppeld
• Steeds reden meegeven
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Adres
Gemeente, straat, huizen



Koppeling met Adres

Automatisch voor strengen
In welke gemeente ligt streng?
Welke straat ligt in de buurt

Indien het niet gekoppeld kan worden
Melding van type fout
Manuele koppeling mogelijk

Straat zelf toekennen
Ook gebruiken indien foutief gekoppeld
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Koppelingen met Adres

Huizen koppelen aan strengen
Straat(code)
100m
Geen persleidingen

Huizen hebben een Inwonersequivalent
Aantal inwoners per huis = Privacy gevoelige informatie




Machtiging voor gebruik binnen AWIS in orde (=VMM)
Beperkte zichtbaarheid in Rioolinventaris

aantal inwoners per streng
Indien slechts 1 huis gekoppeld: geen info
Geen afzonderlijke machtiging noodzakelijk 
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Oplaad omgeving: koppelingen
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DEMO



Feedback & problemen
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Alle info 
op www.vmm.be/awis
Detailinfo in de handleiding en zeker bij de veel gestelde vragen

Contactinfo
E-Mail: awis@vmm.be
Tel: 053/72.65.43

Hoe melden van een bug?
Liefst via mail met onderstaande gegevens:
➢ Organisatie
➢ Inlog naam
➢ Tijdstip
➢ Handeling
➢ Eventueel gebruikte bestand
➢ Browser (IE, Mozilla Firefox, Chrome, …)

http://www.vmm.be/awis
mailto:awis@vmm.be


Vraagronde
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Planning



Planning
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Tracing
Netwerkberekening en 
vuilvrachten



Tracing binnen AWIS

Tracing van het rioolnetwerk
Route stroomopwaarts/ stroomafwaarts
Bij regenweer (overstorten actief) en droog weer

Belangrijke punten in het netwerk
Pompen, RWZI’s, overstorten, …

Incl. route op Vlaamse Hydrografische Atlas
Water stopt niet in de riool…
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BE-GOOD 

Waste Water Tracing challenge
Nagaan hoe we het tracing algoritme nog kunnen

Optimaliseren
Uitbreiden
Hergebruiken in andere contexten

Nutsdiensten
Overstromingen
…

 Transnationale workshops georganiseerd in 1ste helft 
volgend jaar !
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Meer info:
http://www.nweurope.eu/begood



Waar vinden we de oorzaak?
• Trace opwaarts op water- en

rioolnetwerk

Incident: vervuiling op de waterloop

TRACE SITUATIE 1



Brand in fabriek veroorzaakt chemische stoffen in de riool, 
het regent en overstorten zijn actief
➢ Waar is er kans op vervuiling?
➢ Kunnen we de schade beperken?

TRACE SITUATIE 2



Trace afwaarts op water- en rioolnetwerk. Neem 
eventueel een max afstand mee

• Oplijsten van alle belangrijke punten onderweg: 
➢ Overstorten
➢ Zuiveringsstation uitlaat

>>>> meerdere uitgangen naar het 
oppervlaktewater

TRACE SITUATIE 2
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stroomafwaarts



Webservices



Webservices

Beveiligde webservices
Data van rioolinventaris in eigen toepassing raadplegen

Rioolinfrastructuur: Snapping naar andere netwerken
Meldingen oplossen
Aanleveringsgebieden, zuiveringsgebieden
…

Beveiligd zodat ingestelde raadpleegrechten bewaard 
blijven

Gepland voor RL3
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Vraagronde
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